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Onderwerp Beslissing op uw Wob-verzoek
Geachte heer Geeraedts,
Bij brief van 30 november 2016 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna
Wob). Uw verzoek richt zich op documenten inzake interne onderzoeken zoals
omschreven in de aanwijzing van de Secretaris-Generaal (SG) voor interne
onderzoeken. Uw verzoek betreft de jaren 2014, 2015 en 2016.
In overleg met de Wob-functionaris van mijn departement is met u
overeengekomen dat uw verzoek zich toespitst op de interne onderzoeken die
zich richten op het ongeautoriseerd delen van informatie met derden. In het
vervolg van dit besluit wordt dit aangeduid met de term Nekken van informatie'.
Om het kader te duiden, zal ik u eerst een aantal aspecten van het Defensie
beveiligingsbeleid toelichten.
Defensie kent een integraal beveiligingssysteem dat bestaat uit fysieke-,
informatie- en personele beveiligingsmaatregelen. De Defensieorganisatie wordt
gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal beveiligingsmaatregelen,
integriteits- en gedragsregels, een hoge mate van vertrouwen en onderlinge
afhankelijkheid, getraindheid en professionaliteit. Gelet op de aard van de
werkzaamheden zijn de meeste functies binnen Defensie gekwalificeerd als
vertrouwensfuncties. De (militair) ambtelijke hoedanigheid en het vervullen van
een vertrouwensfunctie brengt met zich mee dat functionarissen een
geheimhoudingsplicht kennen.
Beveiligingsmaatregelen worden getroffen op basis van risicomanagement en
risicoanalyses. Binnen Defensie wordt het beveiligingsbeleid door de
Beveiligingsautoriteit (BA) vastgesteld, namens de Secretaris-Generaal. Het
Defensiebeveiligingsbeleid omvat richtlijnen voor het identificeren van
veiligheidsrisico's en het bepalen van noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.
Deze richtlijnen zijn neergelegd in de Instructies van het Defensie
Beveiligingsbeleid. De instructie D/201 spreekt specifiek over het behandelen van
en de omgang met informatie. Hierin staat onder meer:
"Voor nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie zijn geen specifieke
beveiligingsmaatregelen voorgeschreven. Dit betekent echter niet dat de
ambtenaar vrij is om nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie met
eenieder te delen. Op basis van de algemene geheimhoudingsplicht blijft iedere
ambtenaar persoonlijk verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan bij
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kennisgeving door derden de belangen van Defensie of haar bondgenoten,
commerciële belangen, privacy, etc. worden geschaad."
Datum

Daarnaast zijn de geheimhouding en de omgang met informatie geregeld in
verschillende wetten, regelingen en voorschriften, zoals de Ambtenarenwet, de
Militaire Ambtenarenwet, het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie, de ambtseed, etc. Een meer uitgewerkte opsomming van
de meest relevante passages uit deze regelgeving treft u aan als bijlage 1.
Als er een aanwijzing of vermoeden is van het schenden van de
geheimhoudingsplicht, zoals bij het lekken van informatie het geval is, kan op
basis van de aanwijzing SG A/989 Protocol Interne Onderzoeken een intern
onderzoek (ook wel huishoudelijk onderzoek genoemd) worden ingesteld. Het
instellen van zo'n onderzoek, de samenstelling van de commissie, de
overwegingen die hebben geleid tot het instellen van het onderzoek, de
onderzoeksopdracht en de bevoegdheden van de onderzoekers worden
vastgelegd in een instellingsbeschikking.
Door u gevraagde onderzoeksrapporten
In de periode van 23 juni 2014 tot en met 10 april 2016 zijn elf onderzoeken
gestart naar het lekken van informatie. U treft hiervan een overzicht aan in
bijlage 2. Vier van deze onderzoeken laat ik bij nadere bestudering buiten
beschouwing. Onderzoek BA-2015-04 is een onderzoek naar het beheer van
cryptomiddelen en cryptosleutels. Dit onderzoek betreft dus niet een onderzoek
naar het lekken van informatie.
Onderzoek BA-2016-01 is opgesteld naar aanleiding van een beveiligingsincident
waarmee een medewerker zich toegang heeft verschaft tot bepaalde
defensiesystemen door middel van aangetroffen wachtwoorden in het
defensiesysteem. Er is onderzocht hoe de medewerker aan deze informatie is
gekomen en op welke wijze de medewerker de verschillende defensiesystemen
heeft benaderd en wat de gevolgen hiervan zijn geweest. Dit onderzoek betreft
dus niet een onderzoek naar het lekken van informatie.
Van onderzoek BA-2016-02 zijn geen documenten aangetroffen, omdat het
onderzoek niet is gestart. Vanuit een vraag van de organisatie is de BA nagegaan
of een bepaalde Letter of Intent informatie bevatte die op dat moment niet
openbaar was. Na een korte check bleek deze Letter of Intent via de juiste
kanalen al openbaar te zijn gemaakt, dus verder onderzoek was in dit kader niet
nodig.
Onderzoek BA-2016-03 is een onderzoek vanwege vermoedens van voorkennis
met betrekking tot een aanbesteding. Dit onderzoek is momenteel nog gaande en
daarom kan ik op dit moment hierover geen informatie verstrekken.
Niet in alle gevallen is naar aanleiding van het onderzoek een rapport van
bevindingen opgesteld. In vier gevallen is door de onderzoekscommissie om haar
moverende redenen volstaan met een quick scan.
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Besluit
De zeven onderzoeksrapporten en/of quick scans met bijbehorende
instellingsbeschikkingen maak ik gedeeltelijk openbaar met inachtneming van de
volgende overwegingen. Rapporten B A - 2 0 1 4 - 0 1 , BA-2014-02, BA-2015-01 en
quick scans BA-2015-02, BA-2015-03, BA-2015-05 en BA-2016-04 betreffen
onderzoek naar het lekken van informatie aan een derde. Deze rapporten c.q.
quick scans zijn grosso modo hetzelfde opgebouwd en ik zal mijn overwegingen
per uitzonderingsgrond hieronder uiteenzetten.
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Eerbieding persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid aanhef onder e, van de Wob (eerbiediging
persoonlijke levenssfeer) blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover
het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer
wordt geëerbiedigd. In de documenten staan persoonsgegevens van
medewerkers. Ik ben van oordeel dat in deze gevallen het belang van privacy
(van betrokkenen) zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ik heb
daarbij overwogen dat betrokken ambtenaren niet functioneel in contact staan
met het publiek en het hier nadrukkelijk om onderzoeken gaat met een intern
karakter.
Het voorkomen van onevenredige benadeling van bil de aangelegenheid
betrokken partij
Op grond van artikel 10, tweede lid aanhef onder g, blijft verstrekking van
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het
belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen.
De onderzoeksrapporten naar het lekken van informatie zijn opgesteld ten
behoeve van de leiding van het departement om te kunnen nagaan of er vanuit
het ministerie van Defensie informatie op niet geëigende weg is verstrekt aan een
derde. Deze rapporten zijn departementaal vertrouwelijk gerubriceerd.
In deze rapporten staan onder de paragrafen uitvoering onderzoek en
onderzoeksresultaten (BA-2014-01, BA-2014-02, BA-2015-01) en onder de
paragraaf quick scans (BA-2015-02, BA-2015-03, BA-2015-05 en BA-2016-04)
specifiek beschreven welke onderzoeksmethodieken zijn gebruikt bij het
onderzoek. Zo is ook in de rapporten BA-2014-01, BA-2014-02, BA-2015-01, BA2015-02, BA-2015-05 in de bijlage (matrix email) bij opmerkingen weergegeven
welke onderzoeksmethodieken in de loop van het onderzoek zijn gebruikt.
Onderdeel van die onderzoeksmethodieken is ook de manier waarop Defensie de
emailgegevens kan benaderen. Openbaarmaking van dit soort informatie zou
naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van Defensie.
Vertrouwelijkheid van de manier van onderzoek moet gewaarborgd blijven, zodat
eventuele toekomstige onderzoeken niet te lijden hebben doordat specifieke
onderzoeksmethodieken algemeen bekend zijn geworden. Daarbij is ook sprake
van een beveiligingsbelang, omdat inzicht in de manier waarop Defensie de
emailgegevens kan nagaan, inzicht geeft in de beveiliging en de werking van deze
systemen. Ik ben van oordeel dat het belang van het vertrouwelijk houden van
deze methodes en gegevens zwaar weegt. Dit betekent dat ik van oordeel ben
dat het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling hier zwaarder
moet wegen dan het belang van openbaarheid.
Daarnaast heb ik overwogen dat uit de openbaar gemaakte delen van de
rapporten wel een samenvattend beeld rijst van hoe het onderzoek is gehouden.
Verder staan in deze onderzoeksrapporten meningen of verklaringen van
medewerkers die zij in vertrouwen hebben geuit aan de onderzoekscommissie ten
behoeve van het interne onderzoeksrapport. Ik acht het van essentieel belang om
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deze vertrouwelijkheid te eerbiedigen en te waarborgen. Niet alleen om de aan
medewerkers toegezegde vertrouwelijkheid te eerbiedigen, maar ook om in de
toekomst vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen. Vertrouwelijkheid is essentieel
om deze interne onderzoeken op een adequate en juiste manier te kunnen
uitvoeren. Ik ben dan ook van oordeel dat het belang van het voorkomen van
onevenredige benadeling hier zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Minister van Defensie
voor deze
De
Secretaris-Generaal,

.J.P. Geerts

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister
van Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Dienstencentrum Juridische Dienstverlening,
Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.
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BIJLAGE 1 - Relevante regelgeving

De opdracht voor het onderzoek is onder meer te onderzoeken of aantoonbaar
regelgeving is overtreden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
geïnventariseerd welke regelgeving betrekking heeft op het onderzoeksgebied.
De onderstaande regelgeving is van toepassing;
1. VIRBI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie)
2. De ambtseed
3. De Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 12A
4. De Ambtenarenwet, artikel 125A
5. Aanwijzing SG A/899: Internet
6. MPlO-006 e-mail en internetvoorzieningen Defensie
7. Algemeen Ambtenarenreglement
8. Defensie beveiligingsbeleid
9. gedragscode
De meest relevante passages uit de bovengenoemde regelgevingen worden
hieronder aangehaald.
Ad 1. VIRBI: "Middels een merking kan een specifieke beperking van de kring van
gerechtigden worden aangegeven.
Ad 2. In de Ambtseed is bepaald: "...zaken die mij uit hoofde van mijn functie
vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet
inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot
mededeling verplicht ben".
Ad 3. De Militaire Ambtenarenwet 1931 geeft in artikel 12A, derde lid aan: "De
militaire ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, de dienst
betreffende, tegenover een ieder die tot kennisneming daarvan niet bevoegd is,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 4. De ambtenarenwet geeft in artikel 125A aan: "De ambtenaar is verplicht tot
geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 5. De Aanwijzing SG A/978, Extern Optreden beschrijft "Officiële publicitaire
mededelingen - in mondelinge, digitale en schriftelijke vorm - namens het
ministerie van Defensie zijn voorbehouden aan de directeur Communicatie en door
hem daartoe aangewezen medewerkers" en " G e s p r e k k e n v a n a m b t e n a r e n m e t

journalisten over functiegereiateerde onderwerpen, vinden uitsluitend
plaats op uitnodiging van, of met voorafgaande toestemming van de
directie Communicatie. De directie Communicatie bepaalt in overleg met de
betreffende defensiemedewerker de begeleiding van het gesprek".
Ad 6. MP 10-006: e-mail en internetvoorzieningen Defensie beschrijft in artikel 4, lid
3a voor internetgebruik: "Het is niet toegestaan: de internetvoorzieningen van
Defensie te gebruiken indien dit gebruik schadelijk is voor het dienstbelang,
daaronder in ieder geval begrepen het ongeautoriseerd verspreiden van
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vertrouwelijke informatie, het plaatsen van voor het dienstbelang schadelijke
informatie op weblogs en forums alsmede gebruik waarbij de inhoud van dreigende,
intimiderende, beledigende, seksueel getinte of racistische aard is".
Ad 7. Het algemeen ambtenarenreglement beschrijft in artikel 50 lid 1: "De
ambtenaar is gehouden de plichten uit zijn functie voortvloeiende nauwgezet en
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt."
Ad 8. In het Defensie Beveiligingsbeleid is de Uitvoeringsbepaling D/201,
(Behandelen van informatie) van toepassing. Hierin staat onder meer: "Voor
nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie zijn geen specifieke
beveiligingsmaatregelen voorgeschreven. Dit betekent echter niet dat de ambtenaar
vrij is om nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie met een ieder te
delen. Op basis van de algemene geheimhoudingsplicht blijft iedere ambtenaar
persoonlijk verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan bij kennisneming
door derden de belangen van Defensie of haar bondgenoten, commerciële belangen,
privacy, etc. worden geschaad.
Nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie mag via Internet worden
verstuurd mits de belangen van Defensie, commerciële belangen, privacy etc.
niet worden geschaad. Daarnaast moet aan de Aanwijzing SG A/899, Internet en MP
10-006 Regeling gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie
worden voldaan."
Ad 9. In de gedragscode is onder punt 3 opgenomen: "Ik ben mij bewust van mijn
verantwoordelijkheid. Ik schaad de belangen van Defensie niet en geef in houding,
voorkomen en gedrag het goede voorbeeld. Ik ga verantwoord om met
defensiemiddelen en gebruik deze zorgvuldig en rechtmatig."
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BS / Beveiligingsautoriteit
Onderzoek
1 BA-2014-G1

2 BA-2014-02

WOB
Informatie
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Nota,
Deels, art 10 2e, art 10 2g

Datum
23-6-2014 Lekken van informatie; publicatie Volkskrant nieuwe missie in
Afghanistan, artikel refereert aan bronnen in Den haag en de Navo
hoofdkwartier in Brussel

28-10-2014 Lekken van informatie; melding verschillende media MIVD 5 miljoen
extra in de begroting. Artikel refereert aan "bronnen rond binnenhof".

instellingsbeschikking,
rapportage
Nota,
instellingsbeschikking,

Deels, art 10 2e, art 10 2g

rannnrfanp

3 BA-2015-01

4 BA-2015-02

5 BA-2015-03

5-3-2015 Lekken van informatie; persbericht van de Telegraaf "Defensie wil er
een miljard bij" Gerefereerd aan ingewijden.

•

26-8-2015 Lekken van informatie; persbericht van Nieuwsuur "Landmacht zet mes
in budget reservisten". Gerefereerd aan interne vertrouwelijke nota van
.Cl AS

Nota,
instellingsbeschikking,
rannnrtanp

Nota,
instellingsbeschikking,

26-8-2015 Lekken van informatie; artikel Telegraaf interne nota ICT reserves- JIVC Nota,
instellingsbeschikking,

7 BA-2015-05

22-10-2015 Beheer cryptosleutels en -middelen

22-9-2015 Lekken van informatie; artikel RTL nieuws "Kogels leger raken op".
Gerefereerd aan vertrouwelijke email defensietop

Deels, art 10 2e, art 10 2g

n i lirlc t i r a n

ni l i r k c r a n

6 BA-2015-04

Deels, art 10 2e, art 10 2g

,.

Deels, art 10 2e, art 10 2g

.

Nota,
instellinosbeschikkino

Buiten verzoek

Nota,
instellingsbeschikking,

Deels, art 10 2e, art 10 2g

niiirlc c r a n

8 BA-2016-01

9 BA-2016-02
10 BA-2016-03

11 BA-2016-04

21-1-2016 Melding beveiligingsincident aantreffen wachtwoorden op Mulan

Nota,
instellinosbeschikkina

Onderzoek niet gestart

2-2-2016 Check Letter of intent op i n t e r n e t , onderzoek niet qestart
^
— —
Vermoeden
van
voorkennis
met betrekking tot een aanbesteding
1-3-2016

10-4-2016 Check sleutels nav uitzending Alberto Stegeman

Buiten verzoek

Onderzoek nog niet afgerond

Instellingsbeschikking,
auick scan

Deels, art 10 2e, art 10 2g
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nota

Instellingsbeschikking onderzoek BA-2014-01

Datum
23 )uni 2014
Onze referentie

BS2014019566

Inleiding
Op 23 juni 2014 heeft de Volkskrant een artikel gepubliceerd me: de titel:
"Nederland en andere landen bereiden nieuwe missie in Afghanistan voor". In het
artikel wordt verwezen naar bronnen in Den Haag en op het NAVO-hoofdkwartier
te Brussel.
U heeft naar aanleiding van dit artikel opdracht gegeven een huishoudelijk
onderzoek te verrichten en vast te stellen of de informatie die in het artikelen is
gepubliceerd vanuit Defensie afkomstig is, en zo ja door wie het is gelekt en op
welke wijze de informatie in het bezit is gekomen van de Volkskrant.
Huishoudelijk onderzoek informatielek
Een huishoudelijk onderzoek richt zich op de (mogelijke) wijze van het lekken van
informatie, de aard en omvang van eventuele schade voor Defensie, de te nemen
maatregelen om de schade te beperken en herhaling in de toekomst zo mogelijk
te voorkomen. Het onderzoek zal bestaan uit het afnemen van interviews en uit
het onderzoeken van intern Defensie e-mailverkeer.
Mogelijk zal ook een persoonsgericht onderzoek als onderdeel van het
huishoudelijk onderzoek noodzakelijk zijn om een antwoord op de
onderzoeksvraag te kunnen geven. Indien een persoonsgericht onderzoek
noodzakelijk blijkt, zal een aanvullende instellingsbeschikking worden opgesteld.

Door t u s s e n k o m s t
PSG
Termijn rubricering
5 jaren
Datum vaststelling

23 juni 2014
Behandeld door
Vastgesteld door
Aantal pagina's incl.
bijlage(n)

1
Blj beantwoording
datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Onderzoekscommissie
Een instellingsbeschikk ng voor een commissie van onderzoek is als bijlage ter
ondertekening bijgevoegd.

DE BEVEILIGINGSAUTORITEIT
Voor deze,
^^^"""'''^
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bijlage
INSTELLINGSBESCHIKKING

Contactpersoon
i
Termijn rubricering
5 jaren
Datum vaststelling
23 juni 201A
Behandeld door

DE S E C R E T A R I S - G E N E R A A L
Overwegende,
Dat in een artikel in de Volkskrant gepubliceerd op 23 juni 2014 wordt
gemeld dat Nederland een nieuwe missie in Afghanistan voorbereidt en
dat het artikel zich baseert op "bronnen in Den Haag en op het NAVOhoofdkwartier in Brussel".
Dat vigerende regelgeving ten aanzien van informatie met een
vertrouwelijk karakter mogelijk is overtreden.

Vastgesteld door
Aantal pagina's incl.
bijiage(n}
2
Exemplaarnummer
1 van 1

Besluit,
Een Commissie van Onderzoek in te stellen ten einde te onderzoeken of, en zo ja
hoe, wanneer en door wie de informatie is gelekt en op welke wijze die in bezit Is
gekomen van de Volkskrant.
Het onderzoek beperkt zich tot de medewerkers van het Ministerie van Defensie.
1. Onderzoeksopdracht
De Commissie van Onderzoek heeft tot taak;
Te onderzoeken hoe, wanneer en door wie de betreffende informatie aan
de Volkskrant ter beschikking is gesteld;
Te onderzoeken of daarbij aantoonbaar regelgeving is overtreden;
Aanbeveling te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te
voorkomen.
2.

Samenstelling Commissie van Huishoudelijk Onderzoek
Voorzitter
i
, Directeur Monitoring en
Beheer
Secretaris/lid
1
Coördinerend Adviseur
Bedrijfsvoering
Eerste Ud
Coördinerend Adviseur
Bedrijfsvoering
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De Commissie kan zich bij het uitvoeren van het onderzoek laten adviseren door
de Rijksrecherche. Deze adviseur is geen lid van de commissie en krijgt niet de
bevoegdheid als genoemd in paragraaf 3.
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Datum

3. Bevoegdheden

De Commissie van Onderzoek is bevoegd:
a. Tot toegang tot alle defensielocaties die zij nodig acht in het belang
van het onderzoek;
b. Tot Inzage van alle informatie, documenten, correspondentie en
refertes in bezit van Defensie dan wel toegang tot (gerubriceerde)
ICT-systemen in gebruik bij Defensie, die zij noodzakelijk acht voor
het onderzoek, desnoods via medeneming van het materiaal;
c. Tot het doorzoeken van e-mail en internetbestanden op basis van
onderdeel b) conform de artikelen 5 en 6 van de regeling
'Gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie'. Het
onderzoek zal ln eerste instantie bestaan uit een niet-persoonsgerichte controle als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde
lid, van genoemde regeling. In deze fase staat het de commissie vrij
om trefwoorden of kenmerken te gebruiken die gerelateerd zijn aan
de gelekte informatie. Indien wordt overgegaan tot een persoonsgerichte controle conform artikel 6 van de genoemde regeling, wordt
dit separaat per nota aan mij voorgelegd;
d. Tot het voeren van gesprekken met alle defensiemedewerkers die in
het proces van onderzoek relevant worden geacht in het belang van
het onderzoek.

Onze referentie
BS2013008613

4, Tijdpad
Het onderzoek zal onmiddellijk in gang worden gezet en zo spoedig mogelijk,
maar binnen een (1) maand worden afgerond.
5. Rapportage
De Commissie van Onderzoek zal haar bevindingen schriftelijk rapporteren aan de
Secretaris-Generaal.

De beschikking treedt in werking op datum van ondertekening.

Den Haag,

IE.S.M. Akerboom
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Aanleiding van het onderzoek

In de Volkskrant van maandag 23 juni j l . is een artikel geplaatst met als titel:
"Nederland en andere landen bereiden nieuwe missie in Afghanistan voor". In het
artikel staat dat de krant zich baseert op "bronnen in Den Haag en op het NAVOhoofdkwartier in Brussel". Tevens staat als subkop in het op internet gepubliceerde
artikel dat de journalist zich baseert op "militaire bron bij de NAVO".
Omdat een deel van de inhoudelijke informatie in het artikel nog niet openbaar is
gemaakt, is het mogelijk dat er vertrouwelijke informatie is gelekt naar de
Volkskrant. Deze informatie kan vanuit Defensie zijn gelekt, maar ook vanuit de
andere departementen die betrokken zijn bij de voorbereiding op de nieuwe missie
in Afghanistan. Het betreft de ministeries van Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken
en Veiligheid & Justitie.
Omdat er mogelijk vanuit Defensie is gelekt, heeft de Secretaris-Generaal (SG) van
Defensie aan de Beveiligingsautoriteit (BA) opdracht gegeven om door middel van
een intern onderzoek vast te stellen of en zo ja op welke wijze de informatie vanuit
Defensie in het bezit van de Volkskrant is gekomen. Een vergelijkbaar onderzoek is
bij BZ uitgevoerd.
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Het huishoudelijk onderzoek

2.1

Opdracht van huishoudelijk onderzoek
De Secretaris-Generaal (SG) heeft aan de Beveiligingsautoriteit (BA) opdracht
gegeven om een onderzoek in te stellen naar het mogelijk lekken van vertrouwelijke
informatie betreffende de nieuwe missie Resolute Support in Afghanistan.
Op 24 juni j l . is voor het onderzoek met kenmerk BA-2014-01 door middel van een
instellingsbeschikking door de SG een commissie van onderzoek (hierna te noemen
de commissie) onder voorzitterschap van de BA ingesteld.
De commissie heeft als taak:
Te onderzoeken hoe, wanneer en door wie de betreffende informatie aan de
Volkskrant ter beschikking is gesteld;
Te onderzoeken of daarbij aantoonbaar regelgeving is overtreden;
Aanbeveling te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te
voorkomen.

2.2

Commissie van onderzoek
Voor het uitvoeren van het onderzoek is een commissie ingesteld, bestaande uit:
Voorzitter
_ Directeur Monitoring en Beheer
Secretaris/lid
t Coördinerend Adviseur Bedrijfsvoering
Lid
Coördinerend Adviseur Bedrijfsvoering
De commissie heeft door middel van de instellingsbeschikking van de SG met nr. BS
2014019566 de bevoegdheid gekregen tot onder meer inzage van alle informatie,
documenten, correspondentie en refertes in bezit van Defensie, alsmede toegang tot
(gerubriceerde) ICT-systemen in gebruik bij Defensie voor het doorzoeken van email en internetbestanden conform artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde lid (nietpersoonsgericht onderzoek) van de Regeling gedragsregels gebruik e-mail en
internetvoorzieningen Defensie. Tevens is met de instellingsbeschikking
toestemming verleend tot het voeren van gesprekken met alle
defensiemedewerkers die in het proces van onderzoek relevant worden geacht.

2.3

Relevante regelgeving
De opdracht voor het onderzoek is onder meer te onderzoeken of aantoonbaar
regelgeving is overtreden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
geïnventariseerd welke regelgeving betrekking heeft op het onderzoeksgebied.
De onderstaande regelgeving is van toepassing:
1. VIRBI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie)
2. De ambtseed
3. De Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 12A
4. De Ambtenarenwet, artikel 125A
5. Aanwijzing SG A/978: Extern optreden
6. MPlO-006 e-mail en internetvoorzieningen Defensie
7. Algemeen Ambtenarenreglement
8. Defensie beveiligingsbeleid
9. Gedragscode Defensie
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De meest relevante passages uit de bovengenoemde regelgeving zijn in bijlage 1
van dit rapport opgenomen.
2.4

Uitvoering van het onderzoek
Om te kunnen bepalen of er mogelijk vertrouwelijke informatie vanaf een Defensieaccount is doorgestuurd aan derden, is door JIVC het journaal |
~|
[voor de secretaris van de onderzoekscommissie toegankelijk
gebeurt op basis van het "viergemaakt. Het raadplegen van
ogen" principe, dus door twee commissieleden
Op basis van |

1

J is besloten deze informatie als zoektermen te gebruiken, omdat deze
mogelijk leiden naar brondocumenten die intern Defensie zijn opgesteld.
Naast het doorzoeken van[]^
is ter verificatie van informatie met
enkele betrokkenen (telefonisch) nader gesproken.
De voorbereiding van de nieuwe missie in Afghanistan vindt plaats in samenwerking
met andere ministeries. Het betreft de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ),
Algemene Zaken (AZ) en Veiligheid en Justitie (V&J).
Bij BZ is eveneens een onderzoek naar het mogelijk lekken van vertrouwelijke
informatie ingesteld. De commissie heeft de bevindingen van het onderzoek binnen
Defensie tussentijds afgestemd met de onderzoekscommissie van BZ.
Vanwege de beperking van de onderzoeksbevoegdheden tot uitsluitend de Defensie
ICT is er voor de commissie geen onderzoek mogelijk op het ICT-netwerk van de
andere ministeries. Het doorzoeken van de Enterprise Vault richt zich uitsluitend op
de Defensie e-mailomgeving.
De Permanente Militaire Vertegenwoordiging (PMV) bij de NAVO te Brussel is in het
onderzoek betrokken omdat relevante informatie over de nieuwe missie met de PMV
is gedeeld. Tevens werd in het artikel in de Volkskrant verwezen naar 'een militaire
bron' in Brussel. De commissie heeft echter besloten bij de PMV geen nader
onderzoek in te stellen op het interne PMV-informatienetwerk omdat het onderzoek
van de e-mails op Mulan geen concrete aanwijzingen opleverde die daartoe
aanleiding gaven. Informatie van de PMV die via het BZ-netwerk is verstuurd, werd
meegenomen in het BZ-onderzoek.

Onderzoeksresultaten

3.1

Inleiding
De onderzoeksresultaten van het niet-persoonsgericht onderzoek op de Defensie
ICT worden in dit hoofdstuk beschreven. Er is op basis van het niet-persoonsgericht
onderzoek voor de commissie geen aanleiding om een nader persoonsgericht
onderzoek uit te voeren.
DEPARTEMENTAAL
VERTROUWELIJK /
PERSONEELS
VERTROUWELIJK

Pagina 6 van 17

DEFINITIEF | Rapport van onderzoek BA-2014-01 | 28 j u l i 2014

DEPARTEMENTAAL
VERTROUWELUK /
PERSONEELS
VERTROUWELIJK

3.2

N i e t - p e r s o o n s g e r i c h t o n d e r z o e k op d e D e f e n s i e e - m a i l o m g e v i n g
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Conclusies

Om de twee onderzoeksvragen te beantwoorden is door middel van een emailnaslag i n ,
^
, gesprekken
],v a n Defensie en enkele (telefonische)
met direct betrokkenen binnen Defensie onderzoek verricht. Het onderzoek heeft
zich in verband met de bevoegdheden van de onderzoekscommissie beperkt tot
Defensie, maar inhoudelijke afstemming met het bij BZ uitgevoerde onderzoek heeft
plaats gevonden. De conclusie is onderstaand aan de hand van de twee
onderzoeksvragen uitgewerkt.
4.1

Hoe, wanneer en door wie is de betreffende informatie aan de Volkskrant
ter beschikking gesteld?
Pas vier dagen voorafgaand aan de publicatie van het artikel in de Volkskrant is het
aantal van 100 Nederlandse militairen als beoogde bijdrage aan de missie Resolute
Support vastgesteld. Eerder werd dat aantal tezamen met hogere aantallen wel in
ochtendberaden genoemd als een mogelijk uit te werken scenario.
De informatie, uitsluitend gebaseerd op de aangetroffen e-mails en telefonische
afstemming, over de 100 Nederlandse militairen is bij meerdere personen bekend
en kan dus in theorie door al deze personen zijn doorgegeven aan de journalist.
Het betreft:
1. DOPS : 12 medewerkers
2. DCo : 2 medewerkers
3. DS/F&C : 2 medewerkers
4. HDFC :1 medewerker
5. PMV : 4 medewerkers
6. Leden SMO : 13 personen (incl. 2 al bij DOPS opgenomen medewerkers)
7. Een onbekend aantal politici, behorende tot die politieke partijen die vooraf
zijn gesondeerd.
Uit het onderzoek kon niet worden vastgesteld dat de informatie vanaf een
Defensie-account aan derden is doorgestuurd. Wel kon worden aangetoond dat er
telefonisch en sms-contact is geweest tussen de journalist j
|en|
jen
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meerdere malen tussen de journalist en DCo. De inhoud van deze gesprekken is
door de commissie niet te controleren. Desgevraagd geven de betreffende
defensiemedewerkers die contact hebben gehad met de journalist aan geen
inhoudelijke informatie over Resolute Support te hebben verstrekt.
4.2

I s aantoonbaar regelgeving overtreden?
Ten aanzien van contacten met de media beschrijft de aanwijzing SG A/978, Extern
Optreden dat gesprekken met journalisten over functiegereiateerde onderwerpen
uitsluitend plaatsvinden op uitnodiging van, of met voorafgaande toestemming van
de directie Communicatie. Van het contact met de journalist en het ontvangen van
het concept-artikel op zijn privé e-mailadres heeft |
_ | g e e n melding
gemaakt bij DCo.

Aanbevelingen

Om het risico van lekken van gevoelige informatie in de toekomst te verkleinen,
wordt onderstaande aanbevelingen gedaan.
Alhoewel niet kan worden aangetoond dat vanuit Defensie informatie naar de
Volkskrant werd gelekt, blijft het van belang dat medewerkers binnen directies en
afdelingen waar (politiek) gevoelige informatie wordt verwerkt (zoals HDB, PMV
NAVO, EU en VN) worden geattendeerd op het feit dat, zolang geen politieke
besluitvorming heeft plaats gevonden, zorgvuldig met de informatie moet worden
omgegaan.
De Beveiligingscoördinatoren van de BS en het CDC (voor in het buitenland
geplaatst personeel) dienen de medewerkers binnen die directies en afdelingen
hierop nadrukkelijk aan te spreken tijdens de periodiek te houden
beveiligingsbewustwordingsbijeenkomsten.
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6

BIJLAGE 1 - Relevante regelgeving

De opdracht voor het onderzoek is onder meer te onderzoeken of aantoonbaar
regelgeving is overtreden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
geïnventariseerd welke regelgeving betrekking heeft op het onderzoeksgebied.
De onderstaande regelgeving is van toepassing:
1. VIRBI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie)
2. De ambtseed
3. De Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 12A
4. De Ambtenarenwet, artikel 125A
5. Aanwijzing SG A/899: Internet
6. MPlO-006 e-mail en internetvoorzieningen Defensie
7. Algemeen Ambtenarenreglement
8. Defensie beveiligingsbeleid
9. gedragscode
De meest relevante passages uit de bovengenoemde regelgevingen worden
hieronder aangehaald.
Ad 1. VIRBI: "Middels een merking kan een specifieke beperking van de kring van
gerechtigden worden aangegeven.
Ad 2. In de Ambtseed is bepaald: "...zaken die mij uit hoofde van mijn functie
vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet
inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot
mededeling verplicht ben".
Ad 3. De Militaire Ambtenarenwet 1931 geeft in artikel 12A, derde lid aan: "De
militaire ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, de dienst
betreffende, tegenover een ieder die tot kennisneming daarvan niet bevoegd is,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 4. De ambtenarenwet geeft in artikel 125A aan: "De ambtenaar is verplicht tot
geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 5. De Aanwijzing SG A/978, Extern Optreden beschrijft "Officiële publicitaire
mededelingen - in mondelinge, digitale en schriftelijke vorm - namens het
ministerie van Defensie zijn voorbehouden aan de directeur Communicatie en door
hem daartoe aangewezen medewerkers" en "Gesprekken van a m b t e n a r e n m e t
j o u r n a l i s t e n over functiegereiateerde o n d e r w e r p e n , vinden uitsluitend
plaats op uitnodiging v a n , of m e t voorafgaande t o e s t e m m i n g van de
directie C o m m u n i c a t i e . De directie Communicatie bepaalt in overleg m e t de
betreffende d e f e n s i e m e d e w e r k e r de begeleiding van het gesprek".
Ad 6. MP 10-006: e-mail en internetvoorzieningen Defensie beschrijft in artikel 4, lid
3a voor internetgebruik: "Het is niet toegestaan: de internetvoorzieningen van
Defensie te gebruiken indien dit gebruik schadelijk is voor het dienstbelang,
daaronder in ieder geval begrepen het ongeautoriseerd verspreiden van
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vertrouwelijke informatie, het plaatsen van voor het dienstbelang schadelijke
informatie op weblogs en forums alsmede gebruik waarbij de inhoud van dreigende,
intimiderende, beledigende, seksueel getinte of racistische aard is".
Ad 7. Het algemeen ambtenarenreglement beschrijft in artikel 50 lid 1: "De
ambtenaar is gehouden de plichten uit zijn functie voortvloeiende nauwgezet en
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt."
Ad 8. In het Defensie Beveiligingsbeleid is de Uitvoeringsbepaling D/201,
(Behandelen van informatie) van toepassing. Hierin staat onder meer: "Voor
nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie zijn geen specifieke
beveiligingsmaatregelen voorgeschreven. Dit betekent echter niet dat de ambtenaar
vrij is om nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie met een ieder te
delen. Op basis van de algemene geheimhoudingsplicht blijft iedere ambtenaar
persoonlijk verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan bij kennisneming
door derden de belangen van Defensie of haar bondgenoten, commerciële belangen,
privacy, etc. worden geschaad.
Nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie mag via Internet worden
verstuurd mits de belangen van Defensie, commerciële belangen, privacy etc.
niet worden geschaad. Daarnaast moet aan de Aanwijzing SG A/899, Internet en MP
10-006 Regeling gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie
worden voldaan."
Ad 9. In de gedragscode is onder punt 3 opgenomen: "Ik ben mij bewust van mijn
verantwoordelijkheid. Ik schaad de belangen van Defensie niet en geef in houding,
voorkomen en gedrag het goede voorbeeld. Ik ga verantwoord om met
defensiemiddelen en gebruik deze zorgvuldig en rechtmatig."
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BIJLAGE 2 - Matrix e-mail

Datum J j i i L
19-06
12.00

Aan

Van

bee

Onderwerp
Jaarlijkse kosten
TFU + GPM

19-06

12.39

Jaarlijkse kosten
TFU + GPM

19-06

13.30

Jaarlijkse kosten
TFU + GPM

19-06

17.33

Fiche Beschrijving
Resolute Support tbv PDDOPS

20-06

13.09

Concept Fiche

I
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FW: concept Fiche

DOPS fiche SMO
26 j u n i - N L D
bijdrage Resolute
Support Afghanistan

Fiche S M O resolute Support

RE: DOPS fiche
SMO 26 j u n i NLD bijdrage
Resolute Support •
Afghanistan
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20-06

17.19

20-06

17.19

20-06

17.20

FW: DOPS fiche
SMO 26 j u n i NLD bijdrage
Resolute Support •
Afghanistan

20-06

17.24

FW: DOPS fiche
SMO 26 j u n i NLD bijdrage
Resolute Support •
Afghanistan

FW: DOPS fiche
SMO 26 j u n i NLD bijdrage
Resolute Support •
Afghanistan

nr
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20-06

17.26

FW: DOPS fiche
SMO 26 j u n i NLD bijdrage
Resolute Support •
Afghanistan

Figuur 1 : Matrix m e t e - m a i l r o u l a t i e w a a r i n de i n f o r m a t i e v a n ongeveer 100
m i l i t a i r e n is o p g e n o m e n v ó ó r het v e r s c h i j n e n v a n het artikel in de Volkskrant.
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nota

Instellingsbeschikking onderzoek BA-2014-02

Datum
1 september 2014
Onze referentie

BS2014026317

Inleiding
Op 28 augustus 2014 is in diverse media een persbericht van het ANP
gepubliceerd waarin is aangegeven dat "tussen het kabinet en de bevriende
oppositie" is afgesproken dat de MIVD er in de begroting van 2015 er circa 5
miljoen euro extra bij krijgt. In het artikel wordt gerefereerd aan "bronnen rond
het Binnenhof". Deze informatie had nog niet aan de media bekend gesteld
mogen worden.

Door tussenkomst
PSG
Termijn rubricering
5 Jaren
Datum vaststelling
1 september 2014
Behandeld door
Vastgesteld door

Naar aanleiding van dit artikel is door u opdracht gegeven een huishoudelijk
onderzoek te verrichten en vast te stellen of de informatie die in het artikel is
gepubliceerd vanuit Defensie afkomstig is en, zo ja, door wie het s gelekt en op
welke wijze de informatie in het bezit is gekomen van het ANP.
Huishoudelijk onderzoek informatielek
Een huishoudelijk onderzoek richt zich op de (mogelijke) wijze van het lekken van
informatie en de te nemen maatregelen om herhaling in de toekomst zo mogelijk
te voorkomen, liet onderzoek zal beiLddii uit het afnemen van Interviews en uit
het onderzoeken van intern Defensie e-mailverkeer.
Mogelijk zal ook een persoonsgericht onderzoek als onderdeel van het
huishoudelijk onderzoek noodzakelijk zijn om een antwoord op de
onderzoeksvraag te kunnen geven. Indien een persoonsgericht onderzoek
noodzakelijk blijkt, zal een aanvullende instellingsbeschikking worden opgesteld.

Aantal pagina's incl.
bijlage(n)

1
BIJ beantwoording
onze referentie en
vermelden.

datum,
onderwerp

Onderzoekscommissie
Een instellingsbeschikking voor een commissie van onderzoek is als bijlage ter
ondertekening bijgevoegd.
DE BEVEILIGINGSAUTORITEIT
Voor deze,

Kolonel
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Bestuursstaf
Hoofddirectie Bedrijfsvoering
Directie Monitoring en Beheer

Datum
1 september 2014
Onze referentie
BS2014025317

bijlage

Termijn rubricering
5 jaren

INSTELLINGSBESCHIKKING

Datum vaststelling
1. september 2014

DE S E C R E T A R I S - G E N E R A A L

Vastgesteld door

Overwegende,
Dat in verschillende media op 28 augustus 2014 wordt gemeld dat
"tussen het kabinet en de bevriende oppositie" is afgesproken dat de
MIVD er in de begroting van 2015 circa 5 miljoen euro extra bij krijgt.
Dat in het artikel wordt gerefereerd aan "bronnen rond het Binnenhof".
Dat deze informatie nog niet voor publicatie in de media was bestemd.
Dat vigerende regelgeving ten aanzien van informatie met een
vertrouwelijk karakter mogelijk is overtreden.

Aantal pagina's Incl.
bijlage(n)
2
Exemplaarnummer
l van l

Besluit,
Een Commissie van Onderzoek in te stellen ten einde te onderzoeken of deze
vertrouwelijke informatie vanuit Defensie is gelekt.
Het onderzoek beperkt zich t o t de medewerkers van het Ministerie van Defensie.
1. Onderzoeksopdracht
De Commissie van Onderzoek heeft tot taak:
Te onderzoeken of, hoe, wanneer en door wie binnen Defensie de
betreffende informatie aan de media is gelekt.
Te onderzoeken of daarbij regelgeving aantoonbaar is overtreden.
Aanbeveling te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te
voorkomen.
2.

Samenstelling Commissie van Huishoudeltik Onderzoek
Voorzitter
Directeur Monitoring en
Beheer
Secretaris/lid
Coördinerend Adviseur
Bedriifsvoerina
Eerste Lid
Coördinerend Adviseur
Bedrijfsvoering
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De Commissie kan zich bij het uitvoeren van het onderzoek laten adviseren door
de Rijksrecherche. Deze adviseur is geen lid van de commissie en krijgt niet de
bevoegdheid als genoemd in paragraaf 3.

3. Bevoegdheden
De Commissie van Onderzoek is bevoegd:
a. Tot toegang tot alle defensielocaties die zij nodig acht in het belang
van het onderzoek.
b. Tot inzage van alle informatie, documenten, correspondentie en
refertes in bezit van Defensie dan wel toegang tot ICT-systemen in
gebruik bij Defensie, die zij noodzakelijk acht voor het onderzoek,
desnoods via medeneming van het materiaal.
c. Tot het doorzoeken van e-mail en internetbestanden op basis van
onderdeel b) conform de artikelen 5 en 6 van de regeling
'Gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie'. Het
onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit een niet-persoonsgerichte controle als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde
lid, van genoemde regeling. In deze fase staat het de commissie vrij
om trefwoorden of kenmerken te gebruiken die gerelateerd zijn aan
de gelekte informatie. Indien wordt overgegaan tot een persoonsgerichte controle conform artikel 6 van de genoemde regeling, wordt
dit separaat per nota aan mij voorgelegd.
d. Tot het voeren van gesprekken met alle defensiemedewerkers die in
het proces van onderzoek relevant worden geacht in het belang van
het onderzoek.

Bestuursstaf
Hoofddirrectie Bedrijfsvoering
Directie Monitoring en Beheer

Datum
l september 2014
Onze referentie

BS2014Ü26317

4. Tijdpad
Het onderzoek zal onmiddellijk na ondertekening van deze instellingsbeschikking
in gang worden gezet en zo spoedig mogelijk, maar binnen een (1) maand,
worden afgerond.
5. Rapportage
De Commissie van Onderzoek zal haar bevindingen schriftelijk rapporteren aan de
Secretaris-Generaal.

De beschikking treedt in werking op datum van ondertekening.

Den Haag,
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Auteur(s)
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Termijn rubricering
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Vastgesteld door
Aantal pagina's incl.
bijlage(n)

10 jaren
15-12-2014
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Aanleiding van het onderzoek

In een persbericht van het ANP op donderdag 28 augustus j l . is bekend gemaakt dat
het kabinet in 2015 "extra geld steekt in de MIVD" . In het persbericht dat door
diverse media is gepubliceerd, staat dat het ANP zich baseert op "bronnen rond het
Binnenhof".
Omdat een deel van de informatie in het persbericht nog niet openbaar was, is het
mogelijk dat er vertrouwelijke informatie werd gelekt naar het ANP. Deze informatie
kan vanuit Defensie zijn gelekt, maar ook vanuit de andere departementen die
betrokken zijn bij de voorbereiding van de begroting voor 2015.
Omdat de mogelijkheid bestaat dat vanuit Defensie is gelekt, heeft de SecretarisGeneraal (SG) van Defensie aan de Beveiligingsautoriteit (BA) opdracht gegeven om
door middel van een huishoudelijk onderzoek vast te stellen of en zo ja op welke
wijze informatie vanuit Defensie in het bezit van het ANP is gekomen.
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Het huishoudelijk onderzoek

2.1

Opdracht van huishoudelijk onderzoek
De Secretaris-Generaal (SG) heeft aan de Beveiligingsautoriteit (BA) opdracht
gegeven om een onderzoek in te stellen naar het mogelijk lekken van vertrouwelijke
informatie over de Defensiebegroting voor 2015 .
Op 1 september j l . is voor het onderzoek BA-2014-02 door middel van een
instellingsbeschikking door de SG een commissie van onderzoek (hierna te noemen
de commissie) onder voorzitterschap van de Directeur Monitoring en Beheer
ingesteld.
De commissie heeft als taak:
Te onderzoeken of, hoe, wanneer en door wie binnen Defensie de
betreffende informatie aan de media is gelekt;
Te onderzoeken of daarbij regelgeving aantoonbaar is overtreden;
Aanbevelingen te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te
voorkomen.

2.2

Commissie van onderzoek
Voor het uitvoeren van het onderzoek is een commissie ingesteld, bestaande uit:
Voorzitter
Directeur Monitoring en Beheer
Secretaris/lid
Coördinerend Adviseur Bedrijfsvoering
Lid
^Coördinerend Adviseur Bedrijfsvoering
De commissie heeft met de instellingsbeschikking van de SG met nr. BS
2014026317 de bevoegdheid gekregen tot onder meer inzage van alle informatie,
documenten, correspondentie en refertes in bezit van Defensie, alsmede toegang tot
(gerubriceerde) IT-systemen in gebruik bij Defensie voor het doorzoeken van e-mail
en internetbestanden conform artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde lid (nietpersoonsgericht onderzoek) van de Regeling gedragsregels gebruik e-mail en
internetvoorzieningen Defensie. Tevens is met de instellingsbeschikking
toestemming verleend tot het voeren van gesprekken met alle
defensiemedewerkers die in het proces van onderzoek relevant worden geacht.

2.3

Relevante regelgeving
De opdracht voor het onderzoek is onder meer te onderzoeken of aantoonbaar
regelgeving is overtreden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
geïnventariseerd welke regelgeving betrekking heeft op het onderzoeksgebied.
De onderstaande regelgeving is van toepassing:
1. VIRBI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie)
2. De ambtseed
3. De Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 12A
4. De Ambtenarenwet, artikel 125A
5. Aanwijzing SG A/978: Extern optreden
6. MPlO-005 e-mail en internetvoorzieningen Defensie
7. Algemeen Ambtenarenreglement
8. Defensie beveiligingsbeleid
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9.

Gedragscode Defensie

De meest relevante passages uit de bovengenoemde regelgeving zijn in bijlage 1
van dit rapport opgenomen.
2.4

Uitvoering van het onderzoek
Om te kunnen bepalen of er mogelijk vertrouwelijke informatie vanaf een Defensieaccount is doorgestuurd aan derden, is door JIVC het journaal 1
1
\
"
.
\
1
Ivoor de secretaris van de onderzoekscommissie toegankelijk
gemaakt. Het raadplegen van [
__Jgebeurt op basis van het "vierogen" principe, dus door twee commissieleden.
Op basis van[
1
l

1

'Is onderzocht of deze kunnen leiden naar het achterhalen wie
verantwoordelijk is voor het lekken vanuit Defensie.
Naast het doorzoeken vanj
] is ter verificatie van informatie met
enkele betrokkenen nader gesproken.

Het opstellen van de Defensiebegroting voor 2015 gebeurt in afstemming met het
Ministerie van Financiën. Een definitieve concept versie van die begroting is
besproken met fracties van verschillende politieke partijen. Daardoor is het in
theorie mogelijk dat vertrouwelijke informatie vanuit een andere departement of via
fractieleden bij het ANP bekend is geworden.
Vanwege de beperking van de onderzoeksbevoegdheden tot uitsluitend de Defensie
IT is er voor de commissie geen onderzoek mogelijk op het netwerk van een ander
ministerie. Het doorzoeken van de Enterprise Vault heeft zich beperkt tot de
Defensie e-mailomgeving.
In het postverwerkingssysteem X-PostWeb is gecontroleerd of de geregistreerde
begrotingsdocumenten via dat systeem zijn verspreid en wie de beschikking had
over de vertrouwelijke informatie uit de Defensiebegroting 2015 .

Onderzoeksresultaten

3.1

Inleiding
De onderzoeksresultaten van het niet-persoonsgericht onderzoek op het Defensie
netwerk worden in dit hoofdstuk beschreven. Er was op basis van de resultaten van
het niet-persoonsgericht onderzoek voor de commissie geen aanleiding om een
nader persoonsgericht onderzoek uit te voeren.

3.2

Niet-persoonsgericht onderzoek op de Defensie e-mail omgeving
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Conclusie

4.1

Hoe, wanneer en door vtfie is de betreffende informatie aan het ANP ter
beschikking gesteld?
In het persbericht is een combinatie van informatie uit verschillende
begrotingsdocumenten verwerkt. Deze informatie is namelijk niet in één
eigenstandig begrotingsdocument te vinden. Vanwege de detaillering van de
informatie en de combinatie daarvan moet de persoon die de informatie heeft
gedeeld met de journalist inhoudelijke kennis hebben gehad van meerdere
begrotingsdocumenten of van de combinatie van maatregelen hebben kennis
genomen op een bespreking waar deze informatie werd gedeeld.
Vanwege het feit dat in alle begrotingsdocumenten die door de commissie zijn
onderzocht veel meer maatregelen zijn opgesomd dan dat in het ANP persbericht
zijn benoemd, is het aannemelijk dat er geen documenten aan de journalist zijn
overhandigd. Waarom zouden die andere maatregelen anders niet zijn benoemd in
het persbericht?
Het gebruik van het woord "piiotensimulator" in het persbericht is opvallend omdat
deze term normaliter niet binnen Defensie wordt gebruikt. Het gebruik van deze
formulering geeft aanleiding te veronderstellen dat de informatie niet via een
defensiebron is gelekt, maar leidde in het verdere onderzoek niet tot een concrete
aanwijzing. Het versterkt wel het vermoeden dat de journalist geen document in zijn
bezit heeft gehad.
De totale informatie uit het persbericht is binnen diverse hoofddirecties, de BR en
het stafoverieg van de Minister besproken, maar niet veelvuldig gedeeld per e-mail
of in volledigheid op een netwerkshare geplaatst. De informatie is buiten Defensie
gedeeld met het Ministerie van Financiën en (deels) met woordvoerders van de
regeringspartijen en fractievoorzitters van de bevriende oppositie. De commissie
kan geen nader onderzoek uitvoeren naar de behandeling van de betreffende
informatie bij het ministerie van Financiën of bij de vertegenwoordigers van de
politieke partijen.
Uiteindelijk is niet aantoonbaar of, door wie en op welke wijze de informatie vanuit
Defensie is gelekt naar het ANP.

4.2

I s aantoonbaar regelgeving overtreden?
Ten aanzien van contacten met de media beschrijft de aanwijzing SG A/978, Extern
Optreden dat gesprekken met journalisten over functie gerelateerde onderwerpen
uitsluitend plaatsvinden op uitnodiging van, of met voorafgaande toestemming van
de Directie Communicatie.
De informatie over de begroting was niet gerubriceerd of gemerkt, maar diende wel
vertrouwelijk behandeld te worden. Het aanbrengen van een merking als Intern
Beraad zorgt er voor dat het voor iedereen duidelijk is dat de informatie
vertrouwelijk moet worden behandeld.
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Aanbevelingen

Om het risico van lekken van gevoelige informatie in de toekomst verder te
verkleinen, worden onderstaande aanbevelingen gedaan.
Er is door de behandelaars bewust gecompartimenteerd zodat de gedetailleerde
begrotingsuitwerkingen slechts bij een beperkte groep medewerkers bekend werd.
De Defensie IT biedt mogelijkheden om binnen specifiek geautoriseerde
netwerkomgevingen, zoals het webdossier en sharepoint, veilig te kunnenwerken.
De commissie beveelt het gebruik van die IT-omgevingen aan.
De commissie beveelt aan om de concept stukken van de begroting als Intern
Beraad te merken.
De Beveiligingscoördinator van de BS dient de medewerkers binnen die directies en
afdelingen die zijn betrokken bij de begrotingsvoorbereiding hierop nadrukkelijk aan
te spreken tijdens de periodiek te houden beveiligingbewustwordingsbijeenkomsten.
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BIJLAGE 1 - Relevante regelgeving

De opdracht voor het onderzoek is onder meer te onderzoeken of aantoonbaar
regelgeving is overtreden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
geïnventariseerd welke regelgeving betrekking heeft op het onderzoeksgebied.
De onderstaande regelgeving is van toepassing:
1. VIRBI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie)
2. De ambtseed
3. De Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 12A
4. De Ambtenarenwet, artikel 125A
5. Aanwijzing SG A/899: Internet
6. MPlO-006 e-mail en internetvoorzieningen Defensie
7. Algemeen Ambtenarenreglement
8. Defensie beveiligingsbeleid
9. gedragscode
De meest relevante passages uit de bovengenoemde regelgevingen worden
hieronder aangehaald.
Ad 1. VIRBI: "Middels een merking kan een specifieke beperking van de kring van
gerechtigden worden aangegeven.
Ad 2. In de Ambtseed is bepaald: "...zaken die mij uit hoofde van mijn functie
vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet
inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot
mededeling verplicht ben".
Ad 3. De Militaire Ambtenarenwet 1931 geeft in artikel 12A, derde lid aan: "De
militaire ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, de dienst
betreffende, tegenover een ieder die tot kennisneming daarvan niet bevoegd is,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 4. De ambtenarenwet geeft in artikel 125A aan: "De ambtenaar is verplicht tot
geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 5. De Aanwijzing SG A/978, Extern Optreden beschrijft "Officiële publicitaire
mededelingen - in mondelinge, digitale en schriftelijke vorm - namens het
ministerie van Defensie zijn voorbehouden aan de directeur Communicatie en door
hem daartoe aangewezen medewerkers" en " G e s p r e k k e n van a m b t e n a r e n m e t
j o u r n a l i s t e n over functiegereiateerde o n d e r w e r p e n , v i n d e n uitsluitend
plaats op uitnodiging v a n , of m e t v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g van de
directie C o m m u n i c a t i e . De directie C o m m u n i c a t i e bepaalt in overleg m e t de
betreffende d e f e n s i e m e d e w e r k e r de begeleiding van het gesprek".
Ad 6. MP 10-006: e-mail en internetvoorzieningen Defensie beschrijft in artikel 4, lid
3a voor internetgebruik: "Het is niet toegestaan: de internetvoorzieningen van
Defensie te gebruiken indien dit gebruik schadelijk is voor het dienstbelang,
daaronder in ieder geval begrepen het ongeautoriseerd verspreiden van
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vertrouwelijke informatie, het plaatsen van voor het dienstbelang schadelijke
informatie op weblogs en forums alsmede gebruik waarbij de inhoud van dreigende,
intimiderende, beledigende, seksueel getinte of racistische aard is".
Ad 7. Het algemeen ambtenarenreglement beschrijft in artikel 50 lid 1: "De
ambtenaar is gehouden de plichten uit zijn functie voortvloeiende nauwgezet en
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt."
Ad 8. In het Defensie Beveiligingsbeleid is de Uitvoeringsbepaling D/201,
(Behandelen van informatie) van toepassing. Hierin staat onder meer: "Voor
nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie zijn geen specifieke
beveiligingsmaatregelen voorgeschreven. Dit betekent echter niet dat de ambtenaar
vrij is om nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie met een ieder te
delen. Op basis van de algemene geheimhoudingsplicht blijft iedere ambtenaar
persoonlijk verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan bij kennisneming
door derden de belangen van Defensie of haar bondgenoten, commerciële belangen,
privacy, etc. worden geschaad.
Nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie mag via Internet worden
verstuurd mits de belangen van Defensie, commerciële belangen, privacy etc.
niet worden geschaad. Daarnaast moet aan de Aanwijzing SG A/899, Internet en MP
10-006 Regeling gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie
worden voldaan."
Ad 9. In de gedragscode is onder punt 3 opgenomen: "Ik ben mij bewust van mijn
verantwoordelijkheid. Ik schaad de belangen van Defensie niet en geef in houding,
voorkomen en gedrag het goede voorbeeld. Ik ga verantwoord om met
defensiemiddelen en gebruik deze zorgvuldig en rechtmatig."
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7

BIJLAGE 2 - Matrix e-mail (voorbeeld van
gecompartimenteerde behandeling van begrotingsgegevens)

Datum
17-07

Tijd
16:49

17-07

17:29

18-07

08:14

FW: Kopie van
MAATREGELEN
C3E
(automatisch
opgeslagen).xl
sx

18-07

09:45

FW: Kopie van
MAATREGELEN
C3E
(automatisch
opgeslagen).xl
sx

18^07

15:23

Maatregelen
definitief

Van

Aan

Onderwerp
Kopie van
MAATREGELEN
C3E
(automatisch
opgeslagen).xl
sx
Kopie van
MAATREGELEN
C3E
(automatisch
opgeslagen).xl
sx
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22-07

10:13

FW:
Maatregelen
definitief

22-07

10:17

FW:
Maatregelen
definitief

28-07

07:52

Kopie van
MAATREGELEN
C3E
(automatisch
opgeslagen).xl

21-08

15:23

MaatregelenC
3E en
tegenboeking
Gulfstream tbv
budget
overzicht
"knippen
plakken"
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Hoofddirectie Bedrijfsvoering
Directie Monitoring en Belieer
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Contactparsoon

nota

Instellingsbeschikking onderzoek BA-2015-01

Oatum
5 maart 2015
Onze r a f e r « n t l *

BS2015006284

Inleiding
Op 4 maart 2015 is in de Telegraaf een persbericht gepubliceerd waarin is
aangegeven dat "Defensie wil er een miljard blj". I n liet artikel wordt gerefereerd
aan "ingewijden". Deze informatie had nog niet aan de media bekend gesteld
mogen worden.
Naar aanleiding van dit artikel is door u opdracht gegeven een huishoudelijk
onderzoek te verrichten en vast te stellen of de informatie die in het artikel is
gepubliceerd vanuit Defensie afkomstig is en, zo j a , door wie liet is gelekt en op
welke wijze de informatie in het bezit is gekomen van de Telegraaf.

Huishoudelijk onderzoek informatielek
Een huishoudelijk onderzoek richt zlch op de (mogelijke) wijze van het lekken van
informatie en de te nemen maatregelen om herhaling in de toekomst zo mogelijk
te voorkomen. Het onderzoek zal bestaan uit het afnemen van interviews, uit het
onderzoeken van intern Defensie e-mallverkeer en het nagaan van
telefoonverkeer.
Mogelijk zal ook een persoonsgericht onderzoek als onderdeel van het
huishoudelijk onderzoek noodzakelijk zijn om een antwoord op de
onderzoeksvraag te kunnen geven. Indien een persoonsgericht onderzoek
noodzakelijk blijkt, zal een aanvullende instellingsbeschikking worden opgesteld.

Door tussenkomst
PSG
Tennijn rubrlcaring
5 jaren
Datum vaststelling
5 maart 2015
Behandeld door
Vastgesteld door
Aantal pagina's Incl.
bijlag e(n]
1
BIJ beantwoording datum,
onze referentie en ondenverp
vermelden.

Onderzoekscommissie
Een Instellingsbeschikking voor een commissie van onderzoek is als bijlage ter
ondertekening bijgevoegd.
DE BEVEILIGINGSAUTORITErr
Voor deze,
DE DIRECTEUR MOIMITORING EN BEHEER

Kolonel
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Ministerie van Defensie

Bestuursstaf
Beveiligingssutoriteit

Datum
5 maart 2015
Onze referentie
BS201500&284
Contactoersoon

bijlage
INSTELLINGSBESCHIKKING

Termijn rubricering
5 Jaren
Datum vaststelling
5 maart 2015
Behanrif>l(l

dnnr

Vastgesteld door

DE S E C R E T A R I S - G E N E R A A L
Overwegende,
Dat in de Telegraaf een persbericht is gepubliceerd waarin is aangegeven
dat "Defensie wil er een miljard bij".
Dat in het artikel wordt gerefereerd aan "ingewijden".
Dat deze informatie nog niet voor publicatie in de media was bestemd.
Dat vigerende regelgeving ten aanzien van Informatie met een
vertrouwelijk karakter mogelijk is overtreden.

Aantal pagina's incl.
bijlage(n)
2
Exemplaarnummer
1 van 1

Besluit,
Een Commissie van Onderzoek in te stellen ten einde te onderzoeken of deze
vertrouwelijke informatie vanuit Defensie is gelekt.
Het onderzoek beperkt zlch tot de medewerkers van het Ministerie van Defensie.
1. De Commissie van Onderzoek heeft tot taak:
Te onderzoeken of, hoe, wanneer en door wie binnen Defensie de
betreffende informatie aan de media is gelekt.
- Te onderzoeken of daarbij regelgeving aantoonbaar is overtreden.
Aanbeveling te doen om soortgelijke Incidenten in de toekomst te
voorkomen.
2. Samenstelling Commissie van Onderzoek
Voorzitter
Directeur Monitoring en
tseneer
Secretaris/lld
Coördinerend Adviseur
Bedrijfsvoering
Eerste Lid
Coördinerend Adviseur
tseanjrsvoering
De Commissie kan zlch blj het uitvoeren van het onderzoek laten adviseren door
de Rijksrecherche. Deze adviseur is geen lid van de commissie en krijgt niet de
bevoegdheid als genoemd in paragraaf 3.
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3. Bevoegdheden

Bestuursstaf

De Commissie van Onderzoek is bevoegd:
a. Tot toegang tot alle defensielocaties die zij nodig acht tn het belang
van het onderzoek.
b. Tot inzage van alle Informatie, documenten, correspondentie en
refertes in bezit van Defensie dan wel toegang tot ICT-systemen in
gebruik bij Defensie, die zij noodzakelijk acht voor het onderzoek,
desnoods via medeneming van het materiaal.
Tot
het doorzoeken van e-mail en internetbestanden op basis van
c.
onderdeel b) conform de artikelen 5 en 6 van de regeling
'Gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie'. Het
onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit een niet-persoonsgenchte controle als bedoeld in artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde
lid, van genoemde regeling. In deze fase staat het de commissie vrij
om trefwoorden of kenmerken te gebruiken die gerelateerd zijn aan
de gelekte informatie. Indien wordt overgegaan tot een persoonsgerichte controle conform artikel 6 van de genoemde regeling, wordt
dit separaat per nota aan mij voorgelegd.
d. Voor zover noodzakelijk voor het onderzoek tot inzage in de
verkeersgegevens van de met de diensttelefoon (vast of mobiel) van
Defensie gevoerde gesprekken, in dit onderzoek de periode van 15
februari t / m 5 maart.
Tot het voeren van gesprekken met alle defensiemedewerkers die in
het proces van onderzoek relevant worden geacht in het belang van
het onderzoek.

BevelllgIngsButoriteit

Datum

5 maart 2015
Onze referentie
BS201S006284

4. Tijdpad
Het onderzoek zal onmiddellijk na ondertekening van deze instellingsbeschikking
in gang worden gezet en zo spoedig mogelijk, maar binnen een (1) maand,
worden afgerond.
5. Rapportage
De Commissie van Onderzoek zal haar bevindingen schriftelijk rapporteren aan de
Secretaris-Generaal.

De beschikking treedt in werking op datum van ondertekening.

Den Haag,

De Secretaris-Generaal.

y'^^^^^^^^^^^^pfe. É.S.M. Akerboom
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Ministerie van Defensie

(ZONDER BIJLAGE
ONGERUBRICEERD/ONGEMERKT)

Bestuursstaf
Hoofddirectie Bedrijfsvoering
Directie Monitoring en Beheer
Kalvermarkt 32
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

SG

Contactpersoon

nota

Aanbieding rapport van onderzoek BA-2015-01

Met de instellingsbeschikkingen BS2015006284, gedateerd 5 maart j l . , is door u
opdracht gegeven tot het onderzoeken of vanuit Defensie vertrouwelijke
informatie over de begroting 2015 van Defensie naar de media is gelekt.
De onderzoekscommissie heeft haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen
aan de hand van de door u vastgestelde onderzoeksvragen in het in bijlage
gevoegde rapport verwerkt.
Het interne onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat vanuit Defensie
vertrouwelijke informatie over de begroting van 2015 is gelekt. Ik adviseer u de
opgenomen aanbevelingen door BC-BS te laten uitvoeren.

Datum
22 juni 2015
Onze referentie

BS2015013289
Door tussenkomst
PSG
Bijlage
Rapport van onderzoek BA-2015-01
Termijn rubricering
10 Jaren
Datum vaststelling
22 juni 2015
Behandeld door
Vastgesteld door

Bij beantwoordirtg datum, onze
referentie en onderwerp vermelden.

DE BEVEILIGINGSAUTORITEIT
voor deze,
np

r^TQFf-TFIIR

Mf^NJTnRTNa

a

RFHFFR

commocfo/^,,,,-—''
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Rapport van onderzoek BA-2015-01

Datum
Status

22 juni 2015
Definitief
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Colofon

Bestuursstaf
Hoofddirectie B e d r i j f s v o e r i n g
Directie Monitoring en Beheer

K a l v e r m a r k t 32
Postbus 2 0 7 0 1
2 5 0 0 ES Den Haag
Contactpersoon

Opdrachtgever
Auteur(s)

SG

T e r m i j n rubricering
D a t u m vaststelling
Behandeld door
V a s t g e s t e l d door
A a n t a l pagina's incl.
bijlage(n)

10 j a r e n
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Aanleiding van het onderzoek

De Telegraaf heeft op dinsdagochtend 4 maart j l . een artikel gepubliceerd dat
"Defensie er een miljard bij wil", In het artikel wordt aangegeven dat Defensie
vooral behoefte heeft aan meer helikopters, transportvliegtuigen, communicatie- en
informatiesystemen en medische capaciteit. Het artikel is opgenomen in bijlage 1.
Omdat een deel van de inhoudelijke informatie in het artikel nog niet openbaar is
gemaakt, is het mogelijk dat er vertrouwelijke informatie is gelekt naar de
Telegraaf. Deze informatie kan vanuit Defensie zijn gelekt, maar ook vanuit de
andere departementen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de begroting.
Omdat er mogelijk vanuit Defensie is gelekt, heeft de Secretaris-Generaal (SG) van
Defensie aan de Beveiligingsautoriteit (BA) opdracht gegeven om door middel van
een huishoudelijk onderzoek vast te stellen of en zo ja op welke wijze de informatie
vanuit Defensie in het bezit van het ANP is gekomen.
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Het huishoudelijk onderzoek

2.1

Opdracht van huishoudelijk onderzoek
De Secretaris-Generaal (SG) heeft aan de Beveiligingsautoriteit (BA) opdracht
gegeven om een onderzoek in te stellen naar het mogelijk lekken van vertrouwelijke
informatie over de Defensie begroting.
Op 5 maart j l . is voor het onderzoek met onderwerp onderzoek BA-2015-01 door
middel van een instellingsbeschikking door de SG een commissie van onderzoek
(hierna te noemen de commissie) onder voorzitterschap van de Directeur Monitoring
en Beheer ingesteld.
De commissie heeft als taak:
Te onderzoeken of, hoe, wanneer en door wie binnen Defensie de
betreffende informatie aan de media is gelekt;
Te onderzoeken of daarbij regelgeving aantoonbaar is overtreden;
Aanbeveling te doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te
voorkomen.

2.2

Commissie van onderzoek
Voor het uitvoeren van het onderzoek is een commissie ingesteld, bestaande uit:
T Directeur Monitoring en Beheer
Voorzitter
Secretaris/lid
Coördinerend Adviseur Bedrijfsvoering
Lid
] , Coördinerend Adviseur Bedrijfsvoering
De commissie heeft door middel van de instellingsbeschikking van de SG met nr. BS
2015006284 de bevoegdheid gekregen tot onder meer inzage van alle informatie,
documenten, correspondentie en refertes in bezit van Defensie, alsmede toegang tot
(gerubriceerde) ICT-systemen in gebruik bij Defensie voor het doorzoeken van email en internetbestanden conform artikel 5, tweede lid onder e, en vijfde lid (nietpersoonsgencht onderzoek) van de Regeling gedragsregels gebruik e-mail en
internetvoorzieningen Defensie. Tevens is met de instellingsbeschikking
toestemming verleend tot het voeren van gesprekken met alle
defensiemedewerkers die in het proces van onderzoek relevant worden geacht.
Indien noodzakelijk kunnen verkeersgegevens van de met de diensttelefoon (vast of
mobiel) gevoerde gesprekken worden ingezien over de periode 15 februari t/m 5
maart j l .

2.3

Relevante regelgeving
De opdracht voor het onderzoek is onder meer te onderzoeken of aantoonbaar
regelgeving is overtreden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
geïnventariseerd welke regelgeving betrekking heeft op het onderzoeksgebied.
De onderstaande regelgeving is van toepassing:
1. VIRBI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie)
2. De ambtseed
3. De Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 12A
4. De Ambtenarenwet, artikel 125A
5. Aanwijzing SG A/978: Extern optreden
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6.
7.
8.
9.

MPlO-006 e-mail en internetvoorzieningen Defensie
Algemeen Ambtenarenreglement
Defensie beveiligingsbeleid
Gedragscode Defensie

De meest relevante passages uit de bovengenoemde regelgeving zijn in bijlage 2
van dit rapport opgenomen.
2.4

Uitvoering van het onderzoek
Om te kunnen bepalen of er mogelijk vertrouwelijke informatie vanaf een Defensieaccount is doorgestuurd aan derden, is door JIVC het journaal
I voor de secretaris van de onderzoekscommissie toegankelijk
gemaakt. De zoektermen voor het doorzoeken |
I over het onderzochte onderwerp. Het raadplegen van
J gebeurt op basis van het "vier-ogen" principe, dus door twee
commissieleden.
Om te beoordelen of door de betrokken functionarissen van Defensie mogelijk
telefonisch contact is geweest met de journalisten van de Telegraaf zijn de
verkeersgegevens van hun mobiele defensie (smart)telefoons onderzocht. Het is
voor de commissie niet mogelijk om dataverkeer buiten Defensie e-mails en
Defensie telefoons, zoals bijvoorbeeld via WhatsApp, te onderzoeken, omdat deze
gegevens niet worden gelogd.
Het afstemmen van de scenario's van de intensivering van de financiële
maatregelen voor Defensie gebeurt in afstemming met het Ministerie van Financiën.
De ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken zijn eveneens
betrokken. Daardoor is het mogelijk dat als de scenario's zijn gedeeld met die
departementen de vertrouwelijke informatie van daar uit aan de Telegraaf ter
beschikking is gesteld.
Vanwege de beperking van de onderzoeksbevoegdheden tot uitsluitend de Defensie
ICT en telefoonverkeer is er voor de commissie geen onderzoek mogelijk op het
ICT-netwerk of telefoonverkeer van een andere ministerie.
In het postverwerkingssysteem X-postWeb is gecontroleerd of de in het onderzoek
vastgestelde documenten via dat systeem zijn gerouteerd en wie de beschikking
had over de vertrouwelijke informatie.
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Onderzoeksresultaten

3.1

Inleiding
De onderzoeksresultaten van het niet-persoonsgericht onderzoek op de Defensie
ICT worden In dit hoofdstuk beschreven. Er is op basis van het niet-persoonsgericht
onderzoek voor de commissie geen aanleiding om een nader persoonsgericht
onderzoek uit te voeren. Geconstateerd is dat diverse behandelaars van de concept
documenten met betrekking tot het onderzochte onderwerp diverse documenten
naar hun privé e-mail hebben doorgestuurd. Daarop heeft de commissie besloten
van deze medewerkers de defensie mobiele telefoondata op te vragen over de
periode 27 februari t/m 3 maart j l . Daarmee kan worden uitgesloten dat deze
medewerkers met hun mobiele telefoon gebeld hebben met de journalisten.

3.2

Niet-persoonsgericht onderzoek op de Defensie e-mail omgeving
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Conclusie

4.1

Hoe, wanneer en door wie is de betreffende informatie aan De Telegraaf ter
beschikking gesteld?
Op basis van de zoektermen die zijn afgeleid uit het artikel in de telegraaf en de bij
de commissie bekende documenten die handelden over het betreffende onderwerp,
is niet vastgesteld dat er documenten vanuit de defensie e-mailomgeving zijn
gedeeld met de journalisten van de Telegraaf. Tevens is er vastgesteld dat op basis
van de geselecteerde Defensie mobiele telefoonnummers van medewerkers die de
vertrouwelijke informatie naar hun privé e-mailadres hadden doorgestuurd, met die
telefoons geen telefonisch contact met de journalisten is geweest.
Omdat de gebruikte detailuitwerking die in het Telegraaf artikel is opgenomen niet
in vergelijkbare vorm in interne documenten is aangetroffen, kan niet worden
vastgesteld of de informatie die is gepubliceerd, uit een specifiek Defensie document
afkomstig is.
De documenten zijn twee maal per e-mail met andere ministeries gedeeld. In de
versie die is gedeeld met MinFin staan wel de pakketten opgesomd, maar zonder
detailuitwerking. De versie die door een Defensie medewerker is doorgestuurd naar
een gedetacheerde medewerker van Defensie bij BZK is op 3 maart verstuurd. De
pakketten in die versie geven echter een andere detailuitwerking dan in het artikel.
Doordat in 10 gevallen de vertrouwelijke informatie door defensiemedewerkers naar
het eigen privé e-mailadres of I-cloud is gestuurd, kan niet worden vastgesteld of
via die privé e-mailaccounts de informatie is doorgestuurd naar de Telegraaf. De
commissie heeft geen bevoegdheid op die accounts nader onderzoek te doen.
Ondanks dat de informatie beperkt buiten Defensie is gedeeld, is het niet
aantoonbaar of, door wie en op welke wijze de informatie vanuit Defensie is gelekt
naar de Telegraaf.

4.2

I s aantoonbaar regelgeving overtreden?
De documenten waarin de intensivering van de financiële maatregelen en de
uitwerking van de pakketten zijn beschreven zijn als intern beraad gemerkt.
Vanwege de merking mag deze informatie uitsluitend over daarvoor goedgekeurde
informatiesystemen worden behandeld of verstuurd. Het versturen aan het eigen
privé e-mailadres of het plaatsen van deze documenten in een I-cloud is niet
toegestaan.

Aanbevelingen

Om het risico van lekken van gevoelige informatie in de toekomst verder te
verkleinen, wordt het volgende aanbevolen:
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1.
2.

gebruik voor de behandeling van gevoelige informatie een geautoriseerde
netwerkomgeving zoals een webdossier of sharepoint;
spreek de medewerkers die de als intern beraad gemerkte informatie
hebben doorgestuurd naar hun privé e-mailadres, aan op hun onjuist
manier van handelen.

De Beveiligingscoördinator van de BS dient de medewerkers van de bij dit
onderzoek betrokken directies en afdelingen hierop nadrukkelijk aan te spreken en
tijdens de periodiek te houden beveiligingsbewustwordingsbijeenkomsten te
agenderen.
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BIJLAGE 1 - Artikel Telegraaf

WO 04 mrt 2015, 05:30

Defensie wil miljard erbij
Ruud Mikkers en Niels Rigter
DEN HAAG Defensie wil er een miljard euro bij. Het is de kern van de wensenlijst die het ministerie
heeft ingeleverd bij minister Dijsselbloem (Financiën). Dat melden ingewijden aan De
Telegraaf.
Defensie en Financiën zijn aan een touwtrekwedstrijd begonnen om extra geld voor de
l<rijgsmacht, waarbij Financiën het bedrag naar beneden probeert te krijgen. Defensie heeft
vooral behoefte aan meer helikopters, transportvliegtuigen, communicatie- en
informatiesystemen en medische capaciteit. Ook in de munitievoorraden en bij de
reserveonderdelen kraakt het.
Bij de marine moet er geld bij om drie geplande projecten goed uit te kunnen voeren: de twee Mfregatten zijn aan vervanging toe, en voor de zes mijnenjagers en vier onderzeeërs moeten
nieuwe komen.
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BIJLAGE 2 - Relevante regelgeving

De opdracht voor het onderzoek is onder meer te onderzoeken of aantoonbaar
regelgeving is overtreden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is
geïnventariseerd welke regelgeving betrekking heeft op het onderzoeksgebied.
De onderstaande regelgeving is van toepassing:
1. VIRBI (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie)
2. De ambtseed
3. De Militaire Ambtenarenwet 1931, artikel 12A
4. De Ambtenarenwet, artikel 125A
5. Aanwijzing SG A/899: Internet
6. MPlO-006 e-mail en internetvoorzieningen Defensie
7. Algemeen Ambtenarenreglement
8. Defensie beveiligingsbeleid
9. gedragscode
De meest relevante passages uit de bovengenoemde regelgevingen worden
hieronder aangehaald.
Ad 1. VIRBI: "Middels een merking kan een specifieke beperking van de kring van
gerechtigden worden aangegeven.
Ad 2. In de Ambtseed is bepaald: "...zaken die mij uit hoofde van mijn functie
vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan Ik het vertrouwelijk karakter moet
inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot
mededeling verplicht ben".
Ad 3. De Militaire Ambtenarenwet 1931 geeft in artikel 12A, derde lid aan: "De
militaire ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, de dienst
betreffende, tegenover een ieder die tot kennisneming daarvan niet bevoegd is,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 4. De ambtenarenwet geeft in artikel 125A aan: "De ambtenaar is verplicht tot
geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen,
voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt".
Ad 5. De Aanwijzing SG A/978, Extern Optreden beschrijft "Officiële publicitaire
mededelingen - in mondelinge, digitale en schriftelijke vorm - namens het
ministerie van Defensie zijn voorbehouden aan de directeur Communicatie en door
hem daartoe aangewezen medewerkers" en "Gesprekken van a m b t e n a r e n m e t
j o u r n a l i s t e n over f u n c t i e g e r e i a t e e r d e o n d e r w e r p e n , v i n d e n uitsluitend
plaats op u i t n o d i g i n g v a n , of m e t voorafgaande t o e s t e m m i n g van de
directie C o m m u n i c a t i e . De directie C o m m u n i c a t i e bepaalt in overleg m e t de
b e t r e f f e n d e d e f e n s i e m e d e w e r k e r de begeleiding van het gesprek".
Ad 6. MP 10-006: e-mail en internetvoorzieningen Defensie beschrijft in artikel 4, lid
3a voor internetgebruik: "Het is niet toegestaan: de internetvoorzieningen van
Defensie te gebruiken indien dit gebruik schadelijk is voor het dienstbelang,
daaronder in ieder gevai begrepen het ongeautoriseerd verspreiden van
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vertrouwelijke informatie, het plaatsen van voor het dienstbelang schadelijke
informatie op weblogs en forums alsmede gebruik waarbij de inhoud van dreigende.
Intimiderende, beledigende, seksueel getinte of racistische aard is".
Ad 7. Het algemeen ambtenarenreglement beschrijft in artikel 50 lid 1: "De
ambtenaar is gehouden de plichten uit zijn functie voortvloeiende nauwgezet en
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt."
Ad 8. In het Defensie Beveiligingsbeleid is de Uitvoeringsbepaling D/201,
(Behandelen van informatie) van toepassing. Hierin staat onder meer: "Voor
nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie zijn geen specifieke
beveiligingsmaatregelen voorgeschreven. Dit betekent echter niet dat de ambtenaar
vrij is om nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie met een ieder te
delen. Op basis van de algemene geheimhoudingsplicht blijft iedere ambtenaar
persoonlijk verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan bij kennisneming
door derden de belangen van Defensie of haar bondgenoten, commerciële belangen,
privacy, etc. worden geschaad.
Nationaal ongerubriceerde en ongemerkte informatie mag via Internet worden
verstuurd mits de belangen van Defensie, commerciële belangen, privacy etc.
niet worden geschaad. Daarnaast moet aan de Aanwijzing SG A/899, Internet en MP
10-006 Regeling gedragsregels gebruik e-mail en internetvoorzieningen Defensie
worden voldaan."
Ad 9. In de gedragscode is onder punt 3 opgenomen: "Ik ben mij bewust van mijn
verantwoordelijkheid. Ik schaad de belangen van Defensie niet en geef in houding,
voorkomen en gedrag het goede voorbeeld. Ik ga verantwoord om met
defensiemiddelen en gebruik deze zorgvuldig en rechtmatig.
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BIJLAGE 3 - Matrix e-mail

Onderzoek BA 2015-01:
overzichtsmatrix
verspreiding DOKM

Datum
3-2-2015 17.11

Van

Aan

3-2-2015 17,15
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BCC

opmerl<ing

DOKM
04-2-2015
intern beraad

04-2-2015
Intern beraad
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3-2-2015 17.28

04-2-2015
Intern beraad

17

3-2-2015 17.47

04-2-2015
Intern beraad

18

3-2-2015 17.59

04-2-2015
Intern beraad

22

3-2-2015 18.26

04-2-2015
Intern beraad

23
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